متى ستكون اختبارات المستضد المجانية متاحة في تيرول؟
اعتبارا  ،من ديسمبر ، 2021يمكن لجميع األشخاص الذين يعيشون في تيرول من سن  6سنوات إجراء اختبارات المستضد مجانًا ،
ً
وبالتالي التحقق من حالة كورونا الحالية لديهم .هام :إذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض األنفلونزا  ،فيرجى االتصال بالخط
الساخن للصحة  .1450األشخاص الذين ثبتت إصابتهم خالل األشهر الثالثة الماضية يجب عليهم أيضًا عدم المشاركة في االختبار.
أين تجرى اختبارات المستضد؟
يتم إجراء اختبارات المستضد المجانية في مراكز الفحص ومحطات االختبار من قبل األطباء المقيمين وفي الصيدليات.
لمحة عن خيارات التسجيل:
مراكز الفحص  /محطة االختبار:
tiroltestet.leitstelle.tirol
· مؤسسة طبية :األطباء المشاركين:
يتم التسجيل مباشرة في الرسامة
الصيدليات :
نظرة عامة على الصيدليات المشاركة
التسجيل https://oesterreich-testet.at/#/landingPage
هل يمكنني الخضوع لالختبار في منطقة أخرى بخالف منطقتي األصلية؟
نعم.
عند التسجيل  ،يمكنك تحديد المكان الذي تريده.
هل يجب علي التسجيل في اختبار المستضد المجاني؟
نعم .التسجيالت الختبارات المستضد المجانية ممكنة عبر اإلنترنت على.
ستجد هنا خيار التسجيل بلغتك.
http://www.tiroltestet.at
ماذا علي أن أحضر لالختبار؟
ستتلقى رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط إلى موقع إلكتروني لتأكيد تسجيلك .يرجى إظهار هذه الرسالة القصيرة أو رابط
الويب لمركز الفرز .إذا قمت بالتسجيل عبر الهاتف  ،فسوف تحصل على رقم اختبار.
كم مرة يمكنك اختبار فيروس كورونا مع اختبارات المستضد مجانًا؟
من خالل حملة االختبار هذه  ،يجب أن تتاح لجميع األشخاص في تيرول الفرصة للتحقق من حالة كورونا الحالية الخاصة بهم
صا .يرجى
بمبادرتهم الخاصة .يمكن استخدام اختبار مستضد مجاني بشكل مستمر .تنبيه :اختبار المستضد السلبي ليس ترخي ً
االستمرار في االلتزام بالتدابير مثل الحفاظ على مسافة  ،وارتداء حماية الفم واألنف ونظافة اليدين المناسبة.
من الذي ال يجب أن يقوم باختبار المستضد؟
يجب على األشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض األنفلونزا االتصال بالخط الساخن الصحي  1450أو التسجيل إلجراء
اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل باستخدام أداة التسجيل عبر اإلنترنت لمركز التحكم في تيرول
Online-Einmeldetool der Leitstelle Tirol

ال يمكن إجراء المسحة األنفية البلعومية في الظروف التالية  -من أجل سالمتك الشخصية وفي ظل ظروف بيئية صحية معينة:
ضعف التنفس األنفي (على سبيل المثال  ،إذا كنت ال تستطيع التنفس بحرية من خالل األنف وفمك مغلق  ،كما في حالة البرد  ،بعد
اإلصابات أو الجراحة الحديثة في هذه المنطقة  ،واألورام الحميدة  ،وانحناء الحاجز األنفي  ،وما إلى ذلك)
اضطراب تخثر الدم الخلقي أو المكتسب (إذا كنت مصابًا بالهيموفيليا أو تتناول أدوية مسيلة للدم  ،باستثناء الجلطات الدموية

يمكن العثور على مزيد من المعلومات في ورقة المعلومات الطبية.
Medizinischen Fachinformation.

هل االختبار إلزامي؟
ال.
كم تكلفة االختبار؟
اختبارات المستضد كجزء من اختبارات تيرول مجانية لألشخاص المقيمين في تيرول
لماذا تقدم تيرول اختبارات مجانية للمستضد؟
كل الناس في تيرول يملكونه بأيديهم ويمكنهم بانتظام التحقق من حالة كورونا الحالية الخاصة بهم بمبادرتهم الخاصة .من خالل
االختبار  ،يعرف الناس حالتهم الصحية الحالية وبالتالي يساهمون في حماية صحة اآلخرين .وتستهدف االختبارات األشخاص الذين
ليس لديهم أعراض ويحملون الفيروس عن غير قصد .يمكن أن تصيب األشخاص اآلخرين الذين قد يصابون بعد ذلك بمرض
شديد .لذلك من المهم أن يستمر اختبار أكبر عدد ممكن من األشخاص من أجل اكتشاف العدوى وبالتالي منع حدوث إصابات جديدة
في تيرول.
ال أملك سيارة .كيف يجب أن ألذهاب إلجراء اختبار المستضد؟
سيرا على األقدام) .عند استخدام
يمكنك الذهاب إلى اختبار المستضد الوقائي بشكل فردي (بالسيارة أو النقل العام أو الدراجة أو ً
وسائل النقل العام  ،يرجى التأكد من االمتثال لإلجراءات مثل الحفاظ على مسافة بينك وبين األشخاص اآلخرين ارتداء واقي الفم
واألنف ونظافة اليدين المناسبة.
 ،فيرجى الذهاب  PCRتنبيه :إذا كانت هناك بالفعل نتيجة إيجابية الختبار المستضد وتحتاج إلى التحقق من ذلك من خالل اختبار
إذا لم تكن Covid.إلى مركزالفحص بمفردك وعدم استخدام وسائل النقل العام .في هذا الوقت  ،تعتبر بالفعل حالة مشتبه بها لـ
متحر ًكا  ،فيرجى االتصال بالخط الساخن للصحة .1450
اختبارات
ما االختبار الذي يتم إجراؤه كجزء من خيارات اختبار المستضد المجاني؟
يتم إجراء اختبار مستضد سريع .هذه هي مسحة البلعوم األنفي التي يمكنها الكشف عن وجود الفيروس وتعطي نتيجة في وقت
قصير .االختبار آمن وغير مؤلم عادة.
هل يمكن أيضًا إجراء اختبار المستضد مجانًا لألشخاص الذين ليسوا مواطنين نمساويين أو ال يعيشون في النمسا؟
تستهدف الحملة التجريبية كل من يعيش في تيرول .عادة ما يكون العرض في الصيدليات المشاركة مجانيًا أيضًا لألشخاص
اآلخرين.
لقد أصبت بالفعل بعدوى كورونا .هل يجب علي إجراء االختبار؟
نعم .إذا كان منذ أكثر من ثالثة أشهر.
كم من الوقت يستغرق االختبار؟ هل يمكن أن تكون هناك أوقات انتظار؟
يستغرق االختبار بضع دقائق فقط .ال يمكن التنبؤ مسبقًا بأوقات االنتظار في مراكز الفحص .هذه تعتمد على عدد األشخاص
المراد اختبارهم.
من يقوم باالختبارات؟
يتحمل فقط الموظفون المدربون من الصليب األحمر و مسؤولية أخذ العينات وقراءة مجموعات االختبار في ومحطات االختبار.

هل االختبار مؤلم؟
يتم أخذ العينه من األنف باستخدام قطعة قطن .االختبار ليس مؤل ًما  ،لكن يمكن أن يكون غير مريح.
هل هناك أي مخاطر ينطوي عليها اختبار المستضد؟
نعم  ،يمكن أن يؤدي االختبار إلى ردود فعل جسدية أو إصابات في حاالت نادرة .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا
الموضوع في التعليم الطبي.
medizinischen Aufklärung.

أنا في الحجر الصحي .هل يمكنني الحصول على اختبار مستضد احترازي؟
ال  ،في هذه الحالة ال يمكنك الحصول على اختبار مجاني للمستضد .إذا كانت لديك أعراض  ،فيرجى االتصال بالخط الساخن
الصحي  1450على الفور أو التسجيل إلجراء اختبار باستخدام أداة التسجيل عبر اإلنترنت لمركز التحكم في تيرولين.
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هل أحصل على تأكيد بأنني شاركت في االختبار؟
 .سيتم إبالغك بنتيجة االختبار رقميًا أو شفهيًا .يجب التحقق من نتيجة اختبار المستضد اإليجابية باختبار
PCR
إشعارا آخر يصرح لك بإعادة الدخول إلى مراكز الفحص.
ستتلقى تلقائيًا
ً
نتيجة االختبار
أين ومتى يمكنني معرفة نتيجة االختبار الخاصة بي؟
يتم تقييم اختبارات المستضد في الموقع .في مراكز الفحص .سوف تتلقى نتائج اختبار المستضد الخاص بك عن طريق الرسائل
القصيرة أو مكالمة هاتفية أو في شكل مطبوع (على سبيل المثال في مكتب الطبيب) .إذا كان اختبار المستضد إيجابيًا  ،فستتلقى
إشعارا آخر عبر  ، 1450حيث يجب التحقق من نتيجة اختبار المستضد اإليجابية باختبار
يعتبر اإلشعار اإلضافي المرسل PCR.
ً
إلى مركز فحص ويخولك الدخول" .تحويل"إليك بمثابة
ليس لدي هاتف محمول .ما الذي يمكنني فعله لمعرفة نتيجة االختبار؟
لديك خيار إدخال رقم هاتفك حتى يتم إرسال نتيجة االختبار إليك شفهيًا .تقدم العديد من الممارسات الطبية والصيدليات أيضًا نتائج
االختبار في شكل مطبوع.
ماذا لو كانت نتيجة اختبار المستضد سلبية؟
 ،يمكن أيضًا تكرار " "Tirol Testetنتيجة االختبار السلبية هي لقطة وليست تفويضًا مطل ًقا .كجزء من حملة اختبار مستضد
اختبار مستضد مجاني في أي وقت الحق مجانًا .على أي حال  ،استمر في اتخاذ التدابير االحترازية :ارت ِد واقيًا للفم واألنف ،
وحافظ على مسافة بينكما  ،وتقييد نظافة اليدين المناسبة  ،واالتصاالت االجتماعية .إذا واجهت أعراضًا  ،فيرجى االتصال بـ 1450
أو بطبيب األسرة عبر الهاتف.
ماذا لو كانت نتيجة اختبار المستضد السريع إيجابية؟
يجب عليك أيضًا القيام بذلك في مراكز  PCR.في هذه الحالة  ،سيتم فحص نتيجة اختبار المستضد السريع باستخدام اختبار
إشعارا تلقائيًا من مركز التحكم في تيرول .يعتبر هذا اإلخطار بمثابة
مراكز فحص .يرجى إجراء "نقل"الفحص .سوف تتلقى
ً
اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في أسرع وقت ممكن .إذا لم تتمكن من الوصول إلى هناك  ،على سبيل المثال ألنك ال تملك
سيارة  ،فيرجى االتصال بالخط الساخن للصحة .1450
 .هذا يعني أنه يجب عليك عزل نفسك "حالة مشتبه بها من مرض كوفيد"هام :تعتبر نتيجة االختبار السريع اإليجابية للمستضد
طوعا كإجراء احترازي (باستثناء القيادة إلى محطة الفحص ؛ يرجى القيادة إلى محطة الفحص بنفسك أو اتخاذ احتياطات السالمة
المناسبة وعدم استخدام وسائل النقل العام) .يمكنك العثور على معلومات حول هذا في ورقة المعلومات لألشخاص الذين يحتاجون
ملزمةPCR .إلى توضيح .نتيجة اختبار

Informationsblatt für abklärungsbedürftige Personen.

إذا كان هذا إيجابيًا أيضًا  ،فستقوم السلطات الصحية بعزلك .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا:
ورقة معلومات لألشخاص الذين لديهم نتيجة اختبار كورونا إيجابية.
Informationsblatt für Personen mit einem positiven Corona-Testergebnis

اختبار المستضد الخاص بي إيجابي  ،هل يجب علي إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل على الفور؟
نعم .إذا كان اختبار المستضد إيجابيًا  ،فإن العزل واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الالحق إلزامي.
لدي نتيجة اختبار مستضد إيجابية وال توجد طريقة للقيادة إلى مراكز الفحص بنفسي .ماذا علي أن أفعل؟
اطلب من أحد أفراد األسرة أن ياخذك إلى مكان االختبار .تأكد من ارتداء واقي للفم واألنف على كال الجانبين  ،ومسافة ال تقل عن
متر واحد وفتحة تهوية في السيارة .إذا لم تستطع الوصل إلى مكان االختبار بنفسك  ،فيرجى االتصال بالخط الساخن للصحة
.1450
ماذا لو كان اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل إيجابيًا؟
إذا كانت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل إيجابية  ،فأنت تعتبر مصابًا بفيروس كورونا .على أي حال  ،يجب أن تكون في
الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بأمر من السلطات .ستتلقى معلومات من السلطات الصحية بخصوص األشخاص الذين يمكنك
االتصال بهم أو أفراد األسرة اآلخرين.
كانت نتيجة اختبار المستضد سلبية  ،لكن النتيجة إيجابية لطفلي .هل يمكنني اصطحاب طفلي إلى مراكز الغحص؟
نعم  ،يمكنك اصطحاب طفلك إلى مراكز الفحص .إذا لم يكن لديك خيار (على سبيل المثال ألنك ال تملك سيارة)  ،يرجى االتصال
بالخط الساخن للصحة .1450
هل يمكنني الذهاب إلى العمل فور إجراء االختبار؟
في حالة وجود نتيجة اختبار سلبية  ،يمكنك بعد ذلك متابعة عملك .في حالة الحصول على نتيجة إيجابية  ،يجب أن تعزل نفسك في
المنزل على الفور

